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Inleiding
In een kleine regiogemeente als de ELG-Ede, is de diaconie een
ondersteuner in ieders eigen individuele leefsituatie, ter inspiratie
om de naaste tot steun te zijn. Daarnaast is de diaconie een
samenwerkingspartner, die samen met andere gemeenten en
organisaties een grotere diaconale slagkracht heeft.
De diaconale inspanningen hebben zich in 2017 geuit in de bijdragen
van de diaconie in het gemeenteblad -Mededelingen-, om
gemeenteleden bewust te maken van hun diaconale mogelijkheden.
Collectes
Daarnaast is er een collecterooster opgesteld, met een bewuste keus
voor een goede verhouding tussen doelen regionaal, landelijk en

wereldwijd. Dit jaar hebben we voor het tweede jaar het project
Ashleigh’s Place (APSA) uitgekozen om vaker voor te collecteren,
maar nu niet voor een stoof, maar voor het levensonderhoud,
medicijnen, kleding en schoolspullen van beide weeshuisjes. We zijn
regelmatig bijgepraat over dit project, en zo is er enige binding
ontstaan. We zijn dan ook blij dat we ook dit jaar weer het doel
hebben gehaald: € 1.000,- die nodig is voor een jaar
levensonderhoud. Aan het einde van 2017 is een verkiezing
gehouden voor het collectedoel in 2018. Er is gekozen voor Tent of
Nations in Palestina.
En verder
Binnen de gemeente is de diaconie partner van het pastoraat, waar
één vraag om stille hulp vandaan kwam, waaraan tegemoet is
gekomen. Daarnaast heeft het pastoraat de adventsattenties
verzorgd voor oudere gemeenteleden en zij die een moeilijk tijd
doormaken. De diaconie heeft daarvoor de kosten gedragen.
Buiten de gemeente neemt de diaconie deel aan het Diaconaal
Platform Ede, een samenwerking van 20 tot 30 Edese diaconieën.
Door middel van het platform draagt de diaconie bij aan de
verschillende projecten van het DPE: schuldhulpmaatje, burenhulp,
inloopspreekuur, noodfonds, vluchtelingen, e.d. Ook in een ander
verband samenwerken met organisaties en kerken, is in 2017 aan de
orde. Het gemeentecentrum is tegen een gereduceerd tarief ter
beschikking gesteld aan een groep ouderen, en er is samenwerking
toegezegd over het gebruik van het gemeentecentrum voor de
activiteit: Zin op Zondag, onder de vlag van Kerk met Stip.
De diaconie heeft in 2017 enkele formele vergaderingen gehad, maar
deed voornamelijk aan wandelgangenoverleg.

